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 چکیده

 یدر مسئله اتحاد نفس با عقل فعال، اشکاالت و ابهامات
و  دنیتعدد عقول با رس جادیوجود دارد: ازجمله ا

مختلف از  یاتحاد نفس به عقل فعال، افاضه صور حس
بحث عقل  یواحد توسط عقل فعال، ابتنا ءیش کی

لحظه اتحاد نفس با عقل  نییتب م،یقد اتیعیفعال بر طب
افاضه صور  یو چگونگ یحس یاخطاه نییفعال، تب

توسط عقل فعال که مجرد  یکاذبه و مجرد مثال یحس
وارد شده بر مالصدرا  ینقدها نیاز ا یتام است. برخ

اصالت وجود و »خاص از مسئله  یبر قرائت یمبتن
پژوهش  نیما در ا ی. ادعاباشدیم «تیماه تیاعتبار

عاد بر غفلت از اب یاشکاالت مبتن نیکه تمام ا استنیا
با تفکر  نکهیبحث عقل فعال است و ا یودشناختوج

به فهم مسئله  توانیمتعارف نم یهاو حمل یماهو
نقش  یعنیمسئله  نیدرست ا نییتب ینائل شد بلکه برا

سراغ به یستیعقل فعال در انواع ادراکات، با قیدق
 طی( و قاعده بسقتیو رق قتی)حق یوجود یهاحمل
اشکاالت، به  نیا هپاسخ ببا  انیرفت. در پا قهیالحق

که  میابحث اشاره کرده نیابهامات موجود در ا
 .ردیقرار گ یبعد یهاپژوهش یراهگشا تواندیم

عقل فعال، اتحاد نفس با عقل فعال، : یدیواژگان کل
 .افاضه صور، ادراکات، مالصدرا، نقد مالصدرا

Abstract 
There are some problems and ambiguities in the 

issue of “union of the Soul with the Active 

Intellect”; such as creating several intellects, 

imparting different sensory forms from a single 

object by the active intellect, basing discussion of 

the active intellect on ancient physical sciences, 

explaining the moment of union of the soul with 

the active intellect, the explanation of sensory 

errors and imparting false sensory and ideal 

abstract images by the active intellect as a 

complete abstract being. Some of these criticisms 

of Mulla Sadra are based on a specific reading of 

the issue of the "originality of existence and the 

validity of nature." We believe in this study that all 

of these problems are based on the neglect of the 

ontological dimensions of the active intellect 

discussion and that the problem cannot be 

understood with thinking based on essence, and 

conventional perdications, but, to properly explain 

the exact role of active intellect in various 

perceptions, we shoud use from existential 

perdications (truth and thinness/ haqiqah and 

raqiqah) and the rule of simple truth. Finally, by 

answering these problems, we have pointed out the 

ambiguities in this discussion, which can pave the 

way for further research. 

Keywords: Active Intellect, union of the Soul with 

the Active Intellect, imparting, perceptions, Mulla 

Sadra, Critique of Mulla Sadra. 
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 مقدمه
که در مسائل  ییدر اکثر نقدها رسدیبه نظر م

بر  یشناسمسائل معرفت یالنفس و حتعلم
 یو مرکز یمسئله مبنا کی شود،یمالصدرا وارد م

 نینچنیا یمسائل نکهیمورد غفلت واقع شده است؛ ا
از  شیب ینوعبه ییصدرا یشناسمعرفت یو حت

 یبه معنا یشناسمعرفت ایالنفس آنکه علم
است.  یوجودشناس ینوع شد،ومش بامرس

النفس و علم یشناسمعرفت گر،ید یعبارتبه
آن استوار است و  یوجودشناس یبر مبنا ییصدرا

منجر به  ،یعدم فهم مسائل وجودشناخت
مثال،  یبرا گردد؛یمسائل م گریبرداشت از دسوء

اتحاد نفس با عقل  یعنیمسئله مورد نظر،  نیدر هم
و  یو ماهو یمفهوم ائلمس هیابر پ توانیفعال، نم
 دیحرکت کرد و مسئله را فهم یو اول عیحمل شا

که  یمبان نی(. اگر با ا91/ 19: 1396 ،یآمل ی)جواد
مسئله اتحاد نفس با  میهستند بخواه یاکثراً مشا

با مشکالت  میرا بفهم ییعقل فعال در تفکر صدرا
مسئله را دچار  نییشد که تب میمواجه خواه یادیز

 شی. مسئله اتحاد نفس با عقل فعال بکندیممشکل 
 هیباشد، بر پا یمبتن «یصرف الش»از آنکه بر قاعده 

استوار است و بهتر است  «قهیالحق طیبس»قاعده 
سراغ فهم به ،یکاربرد حمل اول و ثانو یجابه

 .میبرو قتیو رق قتیو حمل حق یوجود
 یمباحث مربوط به عقل فعال، به مباحث در

 طیو علم بس قتیو رق قتیقهمچون حمل ح
مندرج در  میو مفاه یلیکشف تفص نیدر ع یاجمال

. در مسئله تکثر در میدار ازین «قهیالحق طیبس»قاعده 
به فهم  ازیمجردات، ن یطور کلعقل فعال و به

تا  میصدور و جعل وجود مجردات دار تیفیک
بخش جداگانه  کی. مالصدرا در میشودچار خطا ن

القول  ىف»اسفار، تحت عنوان  از جلد سوم 9)فصل 
و « ان النفس انما تعقل باتحادها بالعقل الفعال نيالمتقدم

فصل پنجم(  یدر سفر چهارم در بخش معاد روحان

اثبات آن را  لیمسائل مربوط به عقل فعال و دل
 زهم هر جا بحث ا گریداده و در کتب د حیتوض

اتحاد عاقل و معقول شده به مبحث عقل فعال 
)قاعده  هیعرشمثال، در رساله  یاست؛ برا پرداخته

 ی)برا هیشواهد الربوبنهم از مشرق اول(، رساله 
 بیالغ حیمفات( در 13و  12، 11 یمثال در بندها

 یف هیالشواهد الربوب)مفتاح هفدهم، اشراق دوم(، 
اشراق  م،)مشهد سوم، شاهد سو هیمناهج السلوک

 . المشاعردر مشعر هشتم کتاب  ایسوم( 
خود را در چند  یشناختیهست یمبان درامالص
خاص خود برسد. ما  جیداده تا به نتا حیجلد توض

 یمتن مالصدرا و فهم کالم و ریدر مقام تفس
و  یاز آن مبان جینتا نیدنبال اخذ ابه یستیبا

چراکه مالصدرا ممکن است در  م،یمقدمات باش
مقدمات و  یلیاز کتابش بدون ذکر تفص ییجا
باشد و فقط اشاره  دهیرس یاهجینتبه  یمبان

 دیکه با یاداشته باشد. نکته یبه مبان یکوتاه
باب  نیکه در ا یاشکاالت استنیا میمتذکر شو

مغالطات »مطرح شده است در فن مغالطات به 
مورد مذکور،  نیکه در ا شودیم ادیاز آنها « نقل

 دهی( نامmisinterpretationنادرست ) ریمغالطه تفس
که  یمعن نی(؛ به ا192: 1389دان، )خن شودیم

 یوجودشناخت یو فهم مبان ریمنتقد در مقام تفس
 عقل فعال در مالصدرا دچار سوء فهم شده است. 

در مورد  یمتعدد یهاپژوهش به پرسش نیا در
. ما شودیارتباط نفس و عقل فعال پاسخ داده م

اگر  ـ1: میکنیم ریصورت شفاف، تقرسؤاالت را به
 أتیو ه میقد اتیعیبر طب یفعال مبتن بحث عقل

بحث  ات،یعیطب نیبا ابطال ا ایاست آ یوسیبطلم
در  یاگر هر نفسـ 2 شود؟ینم یعقل فعال منتف

استکمالش در عقل فعال فنا شود و با آن  انیپا
به تعداد نفوس، عقل فعال  ایمتحد شود، آنگاه آ

صورت موجود در نفس  ایآـ 3داشت؟  مینخواه
 یت موجود در عقل فعال وحدت شخصبا صور
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را  یالیو خ یاگر عقل فعال، صور حس ـ4دارد؟ 
موجود مجرد  کیچگونه  کندیبه نفس افاضه م

 ـ5را افاضه کند؟  یو ماد مجردمهیصور ن تواندیم
 کند،یرا افاضه م یاگر عقل فعال صور حس

چند صورت مختلف ادراک  یش کیچنانچه از 
ختلف و مزاحم با هم در تعدد صور م ایآ میکن

اگر نقش عقل فعال  شود؟یعقل فعال حاصل نم
صور اشتباه  ایبه نفس است، آ یافاضه صور ادراک

عقل  ایهم کار عقل فعال است؟ آ یکادرا یخطا ای
توسط نفس  ایقضا قیدر تصد ینقش تواندیفعال م

 نیهستند که در ا یسؤاالت هانیرا داشته باشد؟ ا
 . میدهیخ مپژوهش به آنها پاس

 خیتار یدرازابه یانهیشیعقل فعال پ بحث
 ونانیآن را در  شهیر توانیفلسفه دارد و م
آموزه عقل  یقصد تبارشناس نجایجستجو کرد. در ا

(. اما 1391 ،یو رهبر انیمی)رح میفعال را ندار
 یکه عقل فعال عامل میبگوئ دیطور خالصه بابه

رسانده است.  تیرا از قوه به فعل اءیبوده که اش
است  شیخو یوالنیکه در حالت عقل ه نفس

را که خود ندارد به خود  یمعقوالت تواندینم
عامل و فاعل و واهب  کی یستیبدهد، پس با

 کار را انجام دهد.  نیا یرونیب
بحث از عقل فعال تا زمان  خچهیتار در

و  رونیعامل ب ایمالصدرا، اصواًل عقل فعال را 
در خود نفس.  یعامل ای ستنددانیمفارق از نفس م

عقل فعال خزانه معقوالت است  نکهیهمه در ا یول
عقل فعال را همان نفس  یاتفاق نظر دارند؛ بعض

کالً منکر عقل فعال  یو برخ دانستندیاالمر م
(. مالصدرا با 137ـ151: 1388 ،ی)عارف دندبو

کرد  جادیمسئله عقل فعال ا یکه در مبنا یتفاوت
از  یاریزعم خودش، بسبهباعث شد، حداقل 

از  یترمعقول نییغوامض مسئله حل شود و تب
عقل فعال ارائه گردد. انتقال مبحث علم از ساحت 

خواندن آن،  یو وجود یبه ساحت وجود یماهو

از مسائل، ازجمله مسئله مورد  یاریبس یراهگشا
 یوجود یمبان نیغفلت از ا کهیطورنظر شد به
از  نیدر قرائت معاصر یاریبس یهایفهمباعث کج

از  یاریتوجه داشت که بس دیصدرا شده است. با
و  یپژوهش مورد بررس نیکه در ا یاشکاالت

در جهان  یاند تاحدودقرار گرفته یاعتبارسنج
 نیاز ا یدارند و برخ یخیمعرفت قدمت تار

بوده و  زیاشکاالت، مورد نظر خود مالصدرا ن
مثال،  ی؛ برابه آنها پاسخ داده است میطور مستقبه

 یاشکال تعدد عقل فعال. البته ممکن است برخ
خاص از  یریتفس نجا،ی)در ا یشناختیهست یمبان

نسبتًا  ی( نگاهتیماه تیاصالت وجود و اعتبار
 داشته باشد.  ینقد و بررس هب ازیتازه باشد که ن

 یادینموده، مقاالت ز قیآنجاکه نگارنده تحق تا
و  افتهیانتشار ن ییرادر مورد عقل فعال در تفکر صد

اندک است )در سنجش با  اریبس یاز لحاظ کم
در کشور( و از  ییپژوهش صدرا آلدهیحالت ا
بحث  نیدر ا یهنوز نقاط مبهم زین یفیلحاظ ک

 یترو شفاف قیدق نییبه تب ازیوجود دارد که ن
از  یاریبس یدارد که بتواند پاسخگو جودو

از  ریغاشکاالت موجود و مقدر هم بشود. به
 نهیزم نیچند مقاله در ا ،یدانشگاه یهانامهانیپا

 ینسبت کمال عقالن»است، ازجمله:  یابیقابل دست
از نظر  ی)اتحاد با عقل فعال( با کماالت اخالق

نفس بر  یشناختمعرفت یتحول وجود»، «مالصدرا
آن با مطلق  قیعقل فعال مالصدرا و تطب ساسا

فعال در فلسفه عقل  یشناختکارکرد معرفت»، «هگل
نقش  یبررس» ،«هیو حکمت متعال ناسیتوماس آکو

و  «هیعقل فعال در حکمت متعال یشناسمعرفت
. «نیصدرالمتأله دگاهیاتحاد نفس با عقل فعال از د»

 یشناختاز کتب که به مباحث معرفت یدر برخ
را در باب عقل فعال  یحاتیتوض توانیم اندرداختهپ

، در فلسفه مالصدرا اتیکل مسئلهمشاهده نمود؛ مثالً 
 یشرح حال و آراء فلسف ای ییصدرا یشناسنظام معرفت
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از  یکتب و مقاالت، صرفًا به برخ نی. در امالصدرا
موجود در کتب مالصدرا پاسخ  یمیاشکاالت قد

هستند و با  دیجد هک گرید یداده شده و به برخ
 اند، پاسخ داده نشده است. مطرح شده یخاص یمبان

 میقد اتیعیبحث عقل فعال بر طب یابتنا
الصور بودن عقل فعال و واهب هینقد، نظر نیا

 أتیه هیبر نظر یآن را مبتن یسازوکارها
 یوسیبطلم أتیو چون ه داندیم یوسیبطلم
تبع آن هم به هینظر نیاست، پس ا ختهیفرور

 (. 88: 1379 ،ی)اکبر شودیمخدوش م
است که در آثار  یمینقد قد کینقد  نیا
. ستین یاو سخن تازه شودیم افتیشتگان گذ
 نییتب یعقول و مخصوصاً عقل فعال برا هینظر

سلسله مراتب عالم از واجب الوجود که واحد 
تا عالم ماده  شودیاست و جز واحد از او صادر نم

ارتباط  یعقل نییدنبال تبشکل گرفته و به عتیو طب
د قواع یبا هم است و کامالً بر مبنا جوداتمو نیا

بحث  یصرف بنا شده است. فلسفه وجود یعقل
عقول و مخصوصاً عقل فعال به مسئله صدور و 

با اثبات قاعده الواحد و  نکهیو ا گرددیبرم ضیف
صدور  یعلت و معلول چگونگ نیب تیسنخ

 یعقل نییتب یکثرات عالم ماده و موجودات امکان
 یفلسفه اسالم خی. انکار عقل فعال در تارشوندیم
دارد و همانطور که ذکر  یر افکار غزالد شهیر

عقل  یو فلسفه وجود ستین یانقد تازه میکرد
 نییو تب هیفعال و کالً عقول مجرد، بمنظور توج

از واجب الوجود  یصدور کثرات موجودات امکان
صدور و  هیشده است. البته با توجه به نظر سیتأس

 توانیاز واحد تا عالم ماده و عالم کثرات م ضیف
 یاز فاراب ضیف اتیمعتقد شد که اکثر نظر نیابه 

و  میقد أتیه هینظر ریتا مالصدرا، تحت تأث
طور به توانیافالک چندگانه بوده است، اما نم

در مورد  یوقت ژهیوصادر کرد؛ به ییرأ نیمطلق چن

قدما  اتی. مالصدرا نظرمیکنیمالصدرا صحبت م
ا ام رد،یپذیم یرا تا حدود ضیصدور و ف ابدر ب
نکته مهم غافل شد که مالصدرا  نیاز ا دینبا

عقول دارد  شیدایپ نهیهم در زم یگرید اتینظر
نسبت داد، مانند  میقد أتیآن را به ه توانیکه نم

گونه که صادر اول و وجود منبسط؛ همان هینظر
با اشاره  ییصدرا یبر اساس مبان یعالمه طباطبا

و ماده(  گانه وجود )عالم عقل و مثالعوالم سه به
در  میقد یوسیبطلم هیاز نظر یازینیمعتقد به ب

 ،ییاز واحد شده است )طباطبا ریصدور کث هیتوج
 (.99ـ128: 1391 ،ی؛ خادم416: 1371

 ادله آن تیعقل فعال و عد  کفا یعدد کثرت
عقول  یدوم مربوط به عدم کثرت عدد اشکال

انواع مجرد  یآن که وحدت فرد یو مبنا شودیم
معتقد  هینظر نیاست. منتقد ا ریپذهاست، خدش

ارتباط عقل  یچگونگ نییاست مالصدرا در تب
فعال در قوس نزول با عقل فعال در قوس صعود 

عقول در اتحاد نفوس با عقل فعال  یو کثرت عدد
معروف از  تیب کیو صرفاً به  ستفاقد ادله ا

در گلشن راز بسنده کرده است  یشبستر
 نیدر ا یل اصل(. سؤا74: 1393 ،ی)عبداله

نفس بر اثر  دنیبا رس ایکه آ استنیقسمت، ا
به مرحله اتحاد با  یو اشتداد یحرکت استکمال

شدنش به عقل فعال، تعداد  لیعقل فعال و تبد
 نیو ا الصدرام یطبق مبنا شود؟ینم ادیعقول ز

 کیهر « فرد یکل نوع مجرد منحصر ف»قاعده که 
فرد  کی یااز عقول ازجمله عقل فعال، تنها دار

 یقاعده، کثرت عدد نیاست )همانجا(. پس طبق ا
که  یدر عالم عقول راه ندارد. منتقد محترم استدالل

 . داندیرا مخدوش م شودیقاعده م نیمنجر به ا
که عروض  استنیاز مقدمات استدالل ا یکی
 رایبودن معروض دارد، ز یبه ماد ازیمفارق ن یعرض

داد دارد و به استع ازیمفارق ن یعروض عرض
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 نیا کهی. درحالشودیم افتیاستعداد هم در ماده 
 دهدیم حیمنتقد در ادامه توض نیمقدمه غلط است. ا

عارض وجود و  کیوجود دارد  یکه دو نوع عارض
مقدمه فقط در باب عارض  نی. اتیدوم عارض ماه

در عارض وجود معروض  رایوجود کاربرد دارد، ز
. اما ردیصورت بگ یضوجود داشته باشد تا عرو دیبا

. عروض وجود بر ستین گونهنیا تیعارض ماه
است. پس مجردات  تیمجردات ازسنخ عارض ماه

 درتکثر افراد  توانیباشند و نم رینوع کث توانندیم
 (.77کرد )همان:  یباب عقول را نف

دوم بر مالصدرا در مسئله اتحاد نفس با  نقد
هم که چگونه عقل مفارق  استنیعقل فعال ا

باعث  دونیا ایآ ت؛یفاعل باشد و هم غا تواندیم
 ،یعبارتبه شود؟یدر عقل مفارق نم یتکثر عدد

عقل مفارق در قوس نزول با عقل مفارق در  ایآ
چرا  ر؟یخ ایدارد  یقوس صعود وحدت شخص

 تیب کیجز  یحیمسئله توض نیا رمالصدرا د
 ارائه نداده است؟  یشعر از شبستر

که مالصدرا در کدام  میادد حیمقدمه توض در
مسئله پرداخته است. در مورد  نیبه ا شیکتب خو

نکته را  نیا دیآن با یعدد ریغ ای یتکثر عدد
و معاصر  دیجد ینقد، نقد نیکه ا میشو ادآوری
و خود مالصدرا در اسفار به اشکال تکثر  ستین

عقل در قوس نزول و صعود توجه داشته و پاسخ 
. میدهیم حیه آن را توضکه ما در ادام ستداده ا

مخدوش دانستن مسئله  هینقد، بر پا نیدر واقع، ا
آن به ماده استوار است.  یازمندیمفارق و ن یعرض

مفارق تنها در  یعرض»که  ردیپذیمنتقد محترم نم
نوع گردد  کیعامل کثرت افراد  تواندیم یصورت

در مسئله تکثر در «. باشد یکه آن نوع ماد
عقل فعال،  یعنیمورد،  نیدر ا ژهیوو به مجردات

اشکال تکثر و تعدد عقول هنگام اتحاد نفس با 
عقل فعال، همانند اشکال تعدد عقول در قوس 

و خود  ستین یانزول و صعود، اشکال و نقد تازه

آن  نییمسئله واقف بوده و به تب نیمالصدرا به ا
به  خ، در پاساسفارپرداخته است. او در جلد نهم 

قل فعال در قوس نزول و صعود، سؤال تعدد ع
مانند وحدت  ی: چون عقل فعال وحدتدیگویم

خداوند دارد و موجود به وجود خداوند است، 
گونه که در خداوند وجود همان نیبنابرا
وجود  کند،یرا دفع نم اشیوجود انتها اش،یابتدا

خواهد بود )مالصدرا،  گونهنیعقل فعال هم هم
 (. 387ـ389/ 4: 1391
ظاهر سخن که به یانقد تنها نکته نیا رد
از  یکیمخدوش دانستن  نیهم د،ینمایم یاتازه

مفارق است که به  یمسئله عرض یعنیمقدمات، 
 داد.  میجداگانه خواه یآن پاسخ

که در نقد اول از مسئله  یقرائت رسدینظر م به
آنها  تیعروض وجود در عقول و مجردات بر ماه

اصالت »نوع فهم از مسئله  کیبر  یارائه شد مبتن
نوع نگاه به  نیباشد. ا «تیماه تیوجود و اعتبار

 یدر قرائت شهیر ت،یمسئله وجود و مخصوصاً ماه
معاصر در حال  رانیاکنون در ادارد که هم

 نیاست. صحت و سقم ا تیو تقو یریگشکل
را  یگریمجال د تیماه تیدر مسئله اعتبار دگاهید
مهم است  نجایا در ام یآنچه برا یول طلبدیم
اصالت »بر  ینوع نقد، مبتن نیا میکه بدان استنیا

نوع نگاه،  نیاست. ا «تیماه تینیوجود و ع
معتقد  ریتفس نیکه مالصدرا به ا استنیا شیادعا

از اصالت وجود نادرست  گرید ریو تفاس ستا
هم  ،یرونیواحد ب تینگاه، واقع نیهستند. طبق ا

 تیاق ماهمصداق وجود است و هم مصد
نوع نگاه، در مسئله  نی(. ا27: 1392 ،یاضی)ف

 یکه عروض عرض ردیگیم جهیکثرت مجردات نت
که  خواهدیو استعداد م تیقابل یمفارق زمان

متوقف بر  تیماه یوجود باشد. عرض یعارض
 (. 295)همان:  ستیاستعداد ن

نوع نگاه به مسئله،  نیا م،یاشاره کرد چنانکه
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زعم دارد. به تیداشتن ماه تینیع یدر تلق شهیر
نوع فهم از  نیقرائت، ازجمله لوازم ا نیبه ا نیقائل
 دایراه پ کیتشک تیکه در ماه استنیا تیماه

وجود باشد و  یاز عوارض ذات تیکند و ماه
و جعل به  مینسبت ده تیتشخص را به ماه

 (.57ـ81: 1388 ،ی)عارف ردیتعلق بگ تیماه
که فصل مجردات به صورت آنهاست  تشخص

 شیخو یبا مرتبه وجود یآنها است. هر مجرد ریاخ
 گریو د ابدییکه صورت آن است تشخص م

منحصر به  یمعنا ندارد و هر مجرد یوحدت نوع
 تیفرد خواهد بود. تشخص هرگز از لوازم ماه

ندارد؛  ییبدون وجود اقتضا تیو اصالً ماه ستین
 یمجرد دارا یعتیاگر طب»فرع وجود است.  تیماه
فرد باشد، دو فرد آن تحت نوع واحد مندرج  دو

 لهیوسصورت دو فرد به نیخواهند بود و در ا
آنها  یو دوگانگ شوندیعوارض خارج از هم جدا م

به عوارض مفارق خواهد بود و عوارض مفارق هم 
موجود  گردد؛یبرم یو زمان ینیزم اتیبه خصوص
است نه وحدت  یقوحدت اطال یمجرد دارا

 (.62/ 19: 1396 ،یآمل ی)جواد «یعدد
 یگریگونه دمجردات واقعاً به یریپذتیماه

 یاز صقع ربوب نکهیا لیدلاست. مجردات به
را  یخاص تیهستند، ما از وجود خاص آنها ماه

وجود مجرد  کیکه از  یتیماه. »میکنیانتزاع م
و  اتیذات و ذات یدارا شودیخاص انتزاع م

 یدارا یتیماه نیعوارض الزم خود است و چن
 یاتیعوارض مفارق در ماه ستیعوارض مفارق ن

« که وجود آنها مجرد تام نباشد شوندیم افتی
نقد  م،یداد حیگونه که توض(. پس همان63)همان: 

و اشکال مذکور در باب عوارض وجود مجردات 
و فهم درست از مسئله  ریاز عدم تفس یناش

هم در است؛ آن تیماه تیاصالت وجود و اعتبار
دوباره به مسئله  یستیبا ن،یدات. عالوه بر امجر

رجوع کرد و هم  تینحوه عروض وجود بر ماه

 یخطا نینمود که دچار چن ینیمسئله جعل را بازب
و  یاله یایدر عالم عقول، قضا هی. صور عقلمینشو

 ...»مجعول هستند.  ریمرتبط با ذات خدا و غ
يض ألّنه كما يف« عالم الجبروت»تسمية هذا العالم ب 
بإفاضة الحق سبحانه...  حقائقهامنها صور األشياء و 

األّول، موجودة  . و تلك مرتبطة بالحقعلى سبيل اإلبداع
ـ « العالم»اإللهّية؛ ال ينبغي عّدها من جملة  في صقع

بمعنى ما سوی الّله ـ بل إّنها معدودة من لوازم ذاته الغير 
ات نورّية و التي هي سرادق« خزائن الّله»المجعولة. فهو 

(. 48: 1378)مالصدرا ، « و جاللّية... ّيةلمعات جمال
لمعات و  هانیا مینیبیمتن م نیگونه که در اهمان

 هستند.  یحق تعال یسرادقات نور

که در آن است، از  یبا وجود کثرت یعقل عالم

نفسه ندارد.  یلوازم ذات و قائم به آن بوده و وجود ف

 رونیبت هستند و از اثا یمجردات در صقع اله نیا

)همو،  ندیآیحساب نمبه یحق تعال یجزو ماسو

هستند که  ی(. عقول، وجودات صرف468: 1381

 رداتبر مج تی. اطالق ماهستندیمغشوش و مرکب ن

و زمان و عدد و  یخلق ناتیسبب خروج از تعبه

 یبرا توانیاگرچه م رند،یپذیمکان را بر خود نم

گفت. آنچه وجود بحت در نظر  یآنها جنس و فصل

بحت  یندارد. عقول، وجودات تیباشد، ماه طیو بس

و امکان  تیاز ماه یصرف هستند که خال یاتیو ان

 اتیهو ای جودآنها و واجب الو نیب رتیبوده و مغا

فقط در کمال و نقص و تقدم و تاخر  گرید طهیبس

 (. 299است )همان: 
ندارد )که ندارد( به  یرییمجرد اگر تغ موجود

است، بلکه بهتر  رییماده عامل تغ رایز ست،یماده ن
و حرکت در  رییتغ یجااست از واژه صدور به

جعل  کی. مجرد وجودش با میمجردات استفاده کن
و  ردیگیقرار م شیمورد افاضه موجود برتر از خو

 کیبلکه هر چه هست  افتدیاتفاق نم یعروض
مجعول بودن  رفتنیبر فرض پذ یاست )حت علج

نه  ابدیدر مجردات وقوع  یندیات( و اگر فرامجرد
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نهاد و نه حرکت، چون  رییتغ توانیاسم آن را م
 به ماده دارد. ازین رییحرکت و تغ

نقد داد  نیبه ا شودیکه م یگرید جواب

که مالصدرا آن را  یکه اصواًل قاعده عقل استنیا

قاعده  یعنی برد،یکار ممورد به نیو در ا ردیپذیم

 کی« فرده یعن المادۀ نوعه منحصر ف کل مجرد»

 ریپذصیاست و تخص ییو مبنا یقاعده عقل

مورد آنچه باعث تکثر در افراد  نی. در اباشدینم

 هینوع تیاز ذات ماه ریغ یدر امور دیرا با شودیم

صفات،  نیجستجو کرد. ا هینوع تیالزم ذات ماه ای

 رفتنیو پذ شوندیم یگذارعوارض مشخصه هم نام

وجود ماده  قیمختلف در خارج جز از طر صفات

(. 361/ 1: 1393 ،ینانید یمی)ابراه ستین ریپذامکان

مخدوش کرد، مگر  توانیرا نم ییاصل مبنا نیا

که ظاهراً  میکن ریتفس شیمبنا را به نظر خو نکهیا

افتاده است. در مورد اشکال عدم  یاتفاق نیچن

 یبه برخ مقاله با اشاره نیادله، در مقدمه هم تیکفا

که  صورتنیبه ا م؛یکتب مالصدرا به آن پاسخ داد

 نیبه ا شیمتعدد از کتب خو یمالصدرا در جاها

به آن  اسفارهم در  یلمسئله اشاره دارد و فص

 اختصاص داده شده است. 

مخدوش در استدالل صدرا بدر اتحداد  مقدمه
صدور  یوحددت شخصد اینفس و عقل فعال 

 لو صور موجود در عقل فعا ینفس
خاص  یبندنقد، منتقد بعد از ارائه صورت نیا در

خود، استدالل مالصدرا در اتحاد نفس با عقل فعال 
 گونهنیکرده است. مضمون استدالل ا ریرا تقر

خود متحد  یاست: چون نفس انسان با صور عقل
صور موجود در نفس، با صور موجود  نیاست و ا

در عقل فعال متحد است و صور معقول در عقل 
با  یئیبا ذات عقل فعال متحد هستند، اگر ش الفع
 ءیدوم با ش ءیمتحد باشد که آن ش گرید ءیش

 زیسوم ن ءیاول با ش ءیسوم متحد باشد، پس ش

با عقل  ینفس انسان جهیمتحد خواهد بود؛ در نت
 (. 69: 1393 ،یفعال متحد است )عبدالله

. کندیدر ادامه مطالب، نقد خود را وارد م منتقد
صورت موجود در نفس  توانیکه نم کندیدعا ماو ا

را با صورت موجود در عقل فعال را واحد دانست. 
معقول  یزعم منتقد، از نظر مالصدرا وحدت معنابه

 یاست و هر صورت عقل یو مفهوم یوحدت نوع
 قیواحد دارد و تکثر آن فقط از طر یمعنا و مفهوم

. حال دهدیهمچون وضع و مقدار رخ م یعوارض
 یتنها وحدت مفهوم یعقل یگر وحدت معناا

اثبات کرد  توانیرا که م یزیچ تیباشد، نها
که صورت موجود در نفس مدر ک همان  استنیا

 ریصورت موجود در عقل فعال است، اما تصو
نفس و عقل فعال منوط به وحدت  انیاتحاد م
 کهیصورت است؛ درحال دونیا نیب یشخص

 یو مفهوم یوحدت ماهو یعقل یوحدت معنا
 (. 69)همان:  یاست نه وحدت شخص

موجود در  یمسئله وحدت صورت علم در
 دیموجود در عقل فعال با ینفس و صورت علم

دو صورت  نیگفت: درست است که وحدت ا
 دونیا نیب یهماننیاما ا ستین یوحدت شخص

است.  قتیو رق قتیحق یهماننیصورت از سنخ ا
بحث سلسله  نوع حمل به نیا یمبان حیدر توض

 ک،یتشک هینظراست. بنا بر  ازیوجود ن یکیتشک
واحد  قتیوجود حق یخارج قتیدر وجود حق

و  یاول یوالیبه ه جانبکیاست که از  یذومراتب
. در شودیبه واجب بالذات ختم م گریاز جانب د

از  یوجود قتیوجود هر حق یکیسلسله تشک
تر تر و از مافوق خود ناقصمادون خود کامل

وجود دارد  عتیکه در عالم طب یتی. هر ماهاست
در  یتیبرتر در عالم مثال دارد و هر ماه یجودو

برتر در عالم مجردات و عقول  یعالم مثال، وجود
و اشرف و  یاعل یدارد. در واقع، هر چه وجود

تر است و بساطت و وحدت برتر باشد، جامع
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بر  تیطور خالصه، حمل ماهدارد. به یشتریب
است  قهیو رق قهیآن، حمل حقوجود برتر 

 (. 166/ 1: 1392 ت،ی)عبود
صورت  قتیدر عقل فعال حق یعلم صورت

 ،یموجود در نفس است و صورت دوم یعلم
 یتکثر عدد نکهیصورت اول است بدون ا قهیرق

ها و نقش به تفاوت مرتبه نجایدر ا دیرخ دهد. با
 نیفهم بهتر ا یدر وجود توجه کرد. برا کیتشک

رجوع کرد؛  قهیالحق طیبه قاعده بس دیمسئله با
از  ترنیهمه موجودات پائ ملکه شا یطیبس قتیحق

 نکهیبدون ا ست،یاز آنها ن کیچیخود است و ه
و نقائص و حدود  دیایب دیدر ذاتش پد یتکثر

است  یموجودات فروتر از خود را ندارد.... عقل کل
است که  یقتیاست و آن حق یکه در برابر نفس کل

مشتمل بر همه  قهیالحق طیبس هیت فراوان شببا تفاو
از  کیچیحال ه نیمادون خود است و در ع اءیاش

کل : »شودیگفته م قهیالحق طی. درباره بسستیآنها ن
 یموجبه کل کیبر آن  یعنیمنها،  یبش سیل اءیاالش
صادق است بدون آنکه جمع  یسالبه کل کیو 
 و سلب آنها اءی. اگر حمل اشدیالزم آ نیضینق

به  ایباشد  عیبه حمل شا قهیالحق طینسبت به بس
ولکن حمل و  دیآیباشد، تناقض الزم م یلحمل او

 یباشد تناقض قتیو رق قتیسلب اگر به حمل حق
 کیبلکه  قهیالحق طیبس رینظ ینخواهد بود. عقل کل

که  ینسبت به امور یعنیاست؛  ینسب قهیالحق طیبس
همه آنها را  است و طیبس رند،یگیآن قرار م لیدر ذ

 ،یآمل ی)جواد« نحو جمع داراستدر خود به
1396 :18 /23 .) 

موجود در عقل فعال باعث تکثر و تعدد  صور
که صور موجود در چون شود،یدر عقل فعال نم

 نیدر ع یاجمال یوجود جمع کیعقل فعال به 
علم که از راه قاعده  نیا»وجود دارد.  یلیکشف تفص

 یعلم شود،یثابت م واجب یبرا قهیالحق طیبس
است  یجهت، و علم کیاز  یلیو تفص یاست کمال

 یمعنابه نجای. اجمال در اگریجهت د زا یاجمال
کثرت  چگونهیبساطت است، چراکه در ذات حق ه

 یابهام راه ندارد و معلومات گرچه از نظر معن ای
وجود  کیاما همه به  اندلیکثرت و تفص یدارا

وجود، وجود خاص  نیموجودند و ا طیواحد بس
 (. 197: 1372)همو،  «ستیاز آنها ن کیچیه

 یموجود در عقل فعال وحدت جمع یعقل صور
 یطیبس قتیحق کیدارند. عقل فعال همچون 

که جامع تمام صور موجودات عالم مادون  باشدیم
و  یعدد ریبا بساطت و وحدت غ یعنیخود است، 

و موجودات  رهیکث یمعان عیجامع جم اشیجمع
(. عقل فعال بنا بر 366: 1383است )مالصدرا،  ریکث

وجود، واجد اطوار و مراتب و  یکیتشک قتیحق
در ذاتش تکثر و  نکهیشئونات مختلف است بدون ا

 انفسنایوجود ف کی. عقل فعال فتدیاتفاق ب یتعدد
(. 934: 1386)همو،  نفسهیوجود ف کیدارد و 

تبه و با عقل فعال در وجود و مر یاتحاد نفوس انسان
. قابل ذکر ردیگیصورت م انفسنایجهت و شأن ف

در مسئله  قهیالحق طیمالصدرا از قاعده بس هاست ک
النفس در رابطه با اتحاد نفس و قوا بهره برده علم

( و ما در 113/ 1: 1393 ،ینانید یمیاست )ابراه
قاعده در ارتباط نفس و عقل  نیاز کاربرد ا نجایا

 . میفعال بهره برد

مجدرد نداقا از  ایدمجدرد  مهیصور ن هافاض
 موجود مجرد تا  

که چگونه عقل  استنیبخش ا نیا یاصل سؤال
را افاضه  یصور تواندیفعال که مجرد صرف است م

مجرد ناقص هستند؟ منظور  ای مجردمهیکند که ن
 ای یالیخ ،یحس یهاهستند که در ادراک یصور

 (. 88: 1379 ،یمتوهمه موجود هستند )اکبر
نفس با عقل فعال،  یمسئله اتحاد صور حس در

و  یعلم و وجود ذهن هینظر یابعاد وجودشناخت
گرفته شده است. در مسئله  دهیاتحاد با عقل فعال ناد
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و ارتباط آن  ،یو چه عقل یالیو خ یادراک چه حس
عقل فعال در ادراکات،  یبا عقل فعال و نقش معرفت

 یهافرضشیبه پ ،یالیو خ یادراک حس ژهیوبه
عقل  قینقش دق میکه بتوان میدار ازین یوجودشناخت

. اما در مسئله نقش عقل فعال در میینما نییفعال را تب
 نیوجود دارد، به ا یتناقض ظاهر کی یادراک حس

در مرحله اول مواجه  یصورت که در ادراک حس
که معلوم بالعرض است،  یخارج ءیبا ش میمستق
 نیحال، ا. شودیدر نفس موجود م یحس یصورت

که معلوم بالذات نفس است و تجرد  یصورت حس
و  شودیهم دارد، صادر شده از نفس محسوب م

موجود در ماده  یمماثل صورت حس ینفس صورت
و  کندیو انشاء م جادیرا در صقع نفس ا یخارج

صور را دارد )مالصدرا،  یبرا تینفس نقش فاعل
 نفس صورت معلوم بالذات را در یعنی(، 35: 1382

در همان کتاب  گر،ی. از طرف دکندیم جادیخودش ا
)مشهد سوم، شاهد سوم، اشراق دوم( مالصدرا عقل 

. حال، کندیم یصورت معرف نیفعال را واهب ا
نفس، سرانجام  ایکه آ ردیگیشکل م نجایدر ا یتناقض

آن  کنندهافتیدر ایصورت است  نیا یجادیفاعل ا
 ءیاجهه با شعقل فعال؟ نقش مو ایاز واهب الصور 

 افتیدر ینفس، حالت معد برا یجادکنندگیو ا یماد
 ایسه مرحله  نیصورت از عقل فعال را دارد و ا

استفاده از ابزار و  ،یماد یمواجهه با ش یعنی ت،یفعال
ادراک معلوم بالذات )صورت  ینفس برا یقوا
آن )انشاء صورت در نفس(  یجادکنندگی( و ایحس

با  یارتباط طول کیدر  ال،آن از عقل فع افتیو در
 هم قرار دارند.

دارد که مرتبه برتر آن، عقل فعال  یمراتب نفس
قرار  عتیاست که در طول نفس در حالت طب

آن مرحله اجمال است که  ی. مرتبه عقالنردیگیم
 یکنندگافاضه یرا در خود دارد و معنا یصور عقل

آن، در  یکه خود نفس در مرحله عقالن استنیا
 یدر مرتبه عقالن یو انشاء است؛ منته دجایحال ا

موجود مجرد تام در طول مراتب  نیچراکه ا آن،
نظر به مراتب  ینفس قرار دارد. وقت یاشتداد

 را دارند.  یکنندگافتیحالت در میاندازیم ترنیپائ
اساس اتحاد عاقل و معقول و حاس و  بر

 یوجود صور جزئ ل،یو متخ لیمحسوس و تخ
کامل در مراتب عقل  قتیآن حق قهیرق تواندیم

حرکت  ترنیسمت پائهرچه به یعنیمجرد باشد، 
 یبه تجرد کمتر ،یضعف وجود لیدلبه م،یکن
در  مجردمهین ی. حال، صورت جزئمیرسیم

 یکیو تشک یاشتدادوجود  کیمراتب  نیترنیپائ
مرتبه آن، وجود کامل و  نیقرار دارد که در باالتر

ت و تفاوت صورت صورت نهفته اس نیا دیشد
با صورت کامل آن در عقل مفارق،  مجردمهین یجزئ

: 1391 ت،یو اجمال است )عبود لینسبت تفص
 (.446ـ449

کاذبه و صور مختلدف از  یایصور و قضا افاضه
 واحد توسط عقل فعال  یش کی

نفس ما، هم صور کاذبه وجود دارد و هم  در
جانب  را از هانیا توانیکاذبه. چگونه م یایقضا

در  یدانست که نقص و کاست یعقل مجرد و فعال
اگر »از ماده و نقص است؟  یآن راه ندارد و مبر

توسط واهب الصور  یادراک یهاتمام صورت
اگر واهب الصور عقل محض  زیو ن شودیافاضه م

 گونهچیکه ه آوردیاست، الزم م حضم ریو خ
محسوسات، ـ یدر ادراکات بشر که همگ ییخطا
صادر از واهب ـمتوهمات و معقوالت ت،الیمتخ

 رهیالصور هستند، وجود نداشته باشد. در دا
قابل پاسخ  یراحتاشکال به نیمحسوسات ا

 گر،ید ی(. از سو88: 1379،  ی)اکبر« نخواهد بود
واحد هم مطرح  یک شیمشکل صور مختلف از 

 است )همانجا(.
و ابهام صور کاذبه در عقل فعال و  اشکال
به نفس، همواره مطرح بوده و در زمان افاضه آن 



 5999پاییز و زمستان ، 54پیاپی ، اوا، شمارة دهمساا  حکمت صدرایی،علمی دوفصلنامة   29

شکل به گرانیو د یو عالمه حل یخواجه طوس
مطرح شده و تا زمان عالمه و بعد از آن هم  یجد

ما عالوه بر پاسخ مالصدرا، و  نجایادامه دارد. در ا
ک پاسخ یبه ارائه  ،ییصدرا یبا مبنا قرار دادن مبان

تجانس م یقیتلف تواندیکه م میپردازیم یشنهادیپ
شده به مسئله باشد. پاسخ داده یهااز پاسخ

طور که وجود برتر و : هماناستنیمالصدرا ا
عالم  یشرور عالم ماده در وحدت جمع یکمال

را  ریپاسخ و تقر نیهم توانیعقل موجود است، م
: 1381در مورد صور کاذبه هم داشت )مالصدرا، 

موجود  کی فی(. اگر صور کاذبه مراتب ضع359
آن فاقد  یباشد، مراتب باال یکیو تشک یداداشت

 فیضع یو مراتب وجود فیحدود ضع نیا
صور  شیدایکه پ استنی. پاسخ عالمه اباشندیم

قوه  یو باز لهیسازوکار قوه متخ تواندیکاذبه م
 (. 248/ 7: 2112 ،ییباشد )طباطبا هیوهم

برخاسته از  تواندیپاسخ م نینظر نگارنده ا به
صدرا هم باشد و نظر مالصدرا خود مال یمبان
 یپاسخ نیوضوح چنبه میشود، هرچند نتوان یتلق

 ی. البته با توجه به مبانمیابیرا در آثار مالصدرا ب
 یگفت خطا در ادراکات بشر یستیمالصدرا با

نفس است وگرنه صور  یمربوط به جنبه قابل
هستند. نفس  یحیدر عقل فعال صور صح جودمو

 طیشرا ریاست و تحت تأثخود متحد  یکه با قوا
ادراک و مرتبه  طیعالم ماده و شرا ینیو زم یزمان

اگر معدات و ظرف  کند،یخود ادراک م یوجود
از عقل  حیصور صح یکنندگافتیدر تیقابل، قابل

فعال را نداشته باشد، برحسب استعداد نفس با 
و ممکن است نفس  شوندیمتحد م العقل فع

 ردیورت بگص یفیاتحاد ضع ایباشد  فیضع
(. قطعاً مظروف تحت 178: 1394 ،یانی)آشت
 قاتیو صور و تصد ردیگیظرف قرار م طیشرا

مالصدرا  نیاز شارح ی. برخشودیم جادیکاذبه ا
از  تواندیاند که صور کاذبه مپاسخ داده گونهنیا

افاضه شده باشد  العقل فع یالخلقیلیبعد 
عال در (. ازآنجاکه عقل ف291/ 1: 1352 ،یانی)آشت

وجود  کیوجود لنفسه دارد و  کیمالصدرا 
که  یکیزیمتاف تیثیبعد و ح نیبا ا توانیالنفسنا، م

صور کاذبه  هیرو به سمت عالم ماده دارد، به توج
 ( پرداخت.ایکاذب )علم به قضا قاتیتصد یو حت

 گیریبحث و نتیجه
آن در فلسفه  رامونیبحث عقل فعال و کندوکاو پ

 یدارد. نقدها یشتریب قاتیحقبه ت ازین یاسالم
 نیبه آن وارد کرد که ما در ا توانیرا م یفراوان

 یاز آنها را ارائه و اعتبارسنج یپژوهش برخ
ارائه شده مورد توجه  یاز نقدها ی. برخمینمود

 اکهازآنج گر،ید یاند و برخخود مالصدرا بوده
خاص خود  یشناختیهست یمبان یبرخاسته از برخ

 م؛یکن یتلق دیجد ینقدها میتوانیهستند، را م
 یتکثر نوع رشیپذ یمانند نقد تعدد عقول بر مبنا

 یواسطه عروض عوارض مفارقدر مجردات به
 نیموجود مجرد. ا تیهمچون وجود بر ماه
از اصالت وجود و  یاشکال از قرائت خاص

ت برخاسته است. مالصدرا در اکثر یماه تیاعتبار
کرده است.  کتب خود بحث عقل فعال را مطرح

بحث  یطور کلاتحاد نفس با عقل فعال و به هینظر
 میقد یوسیبطلم ئتیعاقل و معقول، بر اساس ه

و از آن استقالل دارد. درست است که  ستین
از  ریمربوط به صدور کث یهاهیاز نظر یبرخ

شده اما در  میتنظ چندگانهافالک  یواحد، بر مبنا
 یاتینظر انتویآثارشان م یو برخ لسوفانیف یبعض

به افالک چندگانه، قادر به  ازیکه بدون ن افتی
صدور  یمعقول در مورد چگونگ هینظر کیارائه 

هستند.  یعالم امکان از موجود واحد تعال راتیکث
 تیاستکمال و به فعل نییتب یآموزه عقل فعال برا

وجود آمده و عالم ماده به داترساندن موجو
که با حذف آن دارد  یفراوان یمعرفت یکارکردها
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از قوه به فعل و علت کثرات  دنیرس نییتب یبرا
 . میشویمواجه م یعالم ماده به مشکالت فراوان

 ایآ نکهیدر عقول و ا یپاسخ به تکثر عدد در
عقل فعال در قوس نزول با عقل فعال در قوس 

گونه که که همان میاست، پاسخ داد یکیصعود 
مان را هم و ه میدانیعالم را خدا م یعلت فاعل
 شیپ یمشکل نیو چن میکنیقلمداد م ییعلت غا

که در تجرد و شدت  یعقول هم با نسبت د،یآینم
 توانندیخداوند در طول آن دارند، م اوجود ب

 لیدلعقول به نکهیشوند و ا یحکم نیمشمول چن
 توانندیتجردشان منحصر در فرد هستند و نم

 داشته باشند بلکه یو کثرت فرد یوحدت نوع
نوعشان  ،یفراغت از ماده و استعداد ماد لیدلبه

منحصر در فرد است و مسئله عارض مفارق بودن 
 تیداشتن ماه تینیبر اساس ع ت،وجود بر مجردا

 تیبه قبول افتد نه بر اساس اعتبار یتلق توانیم
 که خاص مالصدراست.  تیماه

بودن  یبه اشکال واحد عدد یبخش بعد در
در نفس با صورت نبودن صورت موجود  ای

که  میو پاسخ داد میموجود در عقل فعال پرداخت
 کیاست و به  یوحدت جمع دونیوحدت ا

 نشانیموجودند و ب یاجمال طیوجود واحد بس
 حاکم است.  قتیو رق قتیحق یهماننیا

مجرد ناقص از  ای مجردمهیافاضه صور ن درباره
اشکال بر  نیکه ا میداد حیموجود مجرد تام توض

قابل حل است و  قتیو رق قتیحمل حق یمبنا
 یوجود کیتشک یصور مجرد در عقل فعال بر مبنا

 ان،یخود هستند. در پا نیتر مرتبه پائصورت کامل
که اگر عقل فعال صور  میپرسش را مطرح کرد نیا
صور  ایآ کند،یرا به نفس انسان افاضه م یفسانن

ل هم کار عق دیآیوجود مکه در نفس ما به یاکاذبه
کاذب هم منتسب  یایقضا قیتصد ایفعال است؟ آ

 تواندیبه عقل فعال است؟ چگونه عقل فعال م
واحد را به نفس افاضه  ءیش کیصور مختلف از 

 کیکه نفس  استنیاشکال ا نیکند؟ جواب ا
واجد مراتب دارد که در  یکیتشک یامتداد دوجو

آن صور کاذبه وجود دارد و  یمرتبه ضعف وجود
صورت ناقصه در مراتب  نید برتر اکمال و وجو

 استنیا گرینفس قرار دارد. پاسخ د یباال و عقالن
و معدات  یکه اشتباه و نقص مربوط به بعد قابل

نقص در آالت  ای تواندینفس است که علت آن م
 ای ،یخارج ءینقص در مواجهه با ش اینفس باشد، 
 یرویکار مداخله ن ،ییعالمه طباطبا ریبنا بر تفس

که از  گرید یریتعببه ایباشد،  الیمه و خواه
از  یناش تواندیم م،یریگیوام م ییشارحان صدرا

آن قسمتش  یعنیعقل فعال باشد،  یالخلقیلیبعد 
چون ما  ؛ما دارد و با ما متحد است یسوکه رو به

. دهدیرخ م ییخطا نیچن میو ناقص هست فیضع
 یایعلم به قضا هیتوج یبرا توانیپاسخ را م نیا

 کار برد.کاذب به
بود که چگونه صور مختلف  نیا یبعد مشکل

موجود شود؟  توانندیدر عقل فعال م ءیش کیاز 
 نکهیا ایصور مزاحم و مخالف هم هستند  نیا ایآ

متفاوت  یاند و از منظرهاصرفاً متفاوت از هم
نفس  یانسان بر اساس حرکت جوهر باشند؟یم
 لیدلهم بهد، آنبه مرتبه خاص خود برس تواندیم

مسئله  نی. همشیخو یو ماده قابل نهیوجود زم
 یمنظر ادراک مشابه کیدو فرد از  شودیباعث م

نداشته باشند، چون ادراک کار نفس است و نفس 
 یدر مرتبه وجود اش،یبر اساس حرکت جوهر

قرار گرفته است. اما صور مختلف در عقل  یخاص
 شوند،ینم فعال باعث تکثر و تعدد در عقل فعال

 دارد. یاجمال طیوحدت بس عالعقل ف رایز
عقل فعال  رامونیپ قیتحق نکه،یا یانیپا سخن

 ازیمسائل ن یاست و برخ شیراه خو یهنوز در ابتدا
استاد  کی نکهیا نیدارند. همچن یترشفاف نییبه تب

به نقد مالصدرا بپردازد،  یفلسفه اسالم یدانشجو ای
از ذکر مرجع نقد  دینبا است اما یامر مطلوب نفسهیف
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 یآن را نقد انندهممکن است خو رایغافل شد، ز
قدمت  کهیکند درحال یابیو مبتکرانه ارز عیبد
ممکن است در کتب خود  یداشته و حت یخیتار

 عنوان نقد و اشکال ذکر شده باشد. به زیمالصدرا ن
پژوهش  یو پرسش برا شنهادیچند پ نیهمچن

ابطه نفس االمر و عقل ـ ر1: میکنیمطرح م شتریب
امکان  ایهستند و آ یکی دونیا ایآ سئ؟یفعال چ

ـ نقش عقل فعال در 2بودنشان هست؟  یکی
عقل  یـ فلسفه وجود3 ست؟یروزمره ما چ یزندگ

 یبا نگاه وحدت شخص شودیفعال را چگونه م
 یوحدت شخص رشیبا پذ ایآ ؟کرد نییوجود تب
ـ 4ونه؟ قائل به عقل فعال شد؟ چگ توانیوجود م

 ایـ آ5 ست؟یالنوع چرابطه عقل فعال با مثُل و رب
همگان  یبرا ایدن نیاتحاد کامل با عقل فعال در ا

عقل فعال در تمام ادراکات  ایـ آ6است؟  ریپذامکان
( و در تمام لحظات ادراک، یو عقل یالیخ ،ی)حس

 اندازه نقش دارد؟ و... کیبه 

 منابع
 یشرح حال و آرا (.1394) نیالددجاللیس ،یانیآشت

 .. قم: بوستان کتابمالصدرا یفلسف
بر شرح منظومه  قهیتعل(. 1352) یمهد رزایم ،یانیآشت

. یاهتمام عبدالجواد فالطور. بهیحکمت سبزوار
 .تهران: دانشگاه تهران

 یفلسف یقواعد کل(. 1393) نیغالمحس ،ینانید یمیابراه
و  ی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانیدر فلسفه اسالم

 .یمطالعات فرهنگ
 یاتحاد عاقل و معقول از منظر(. »1379رضا ) ،یاکبر

 .21. شخردنامه صدرا. «گرید
. هیشرح حکمت متعال(. 1372عبداهلل ) ،یآمل یجواد

  .. تهران: الزهرابخش چهارم از جلد ششم
 .. قم: اسراء19و  18. جلد مختوم قیرح(. 1396. )ـــــــ

 شیدایمسلمان و پ شمندانیاند( 1391) الهنیع ،یخادم
. تهران: دانشگاه از واحد ریعوالم و موجودات کث

  ی.رجائ دیشه ریدب تیترب
  .. تهران: سمتیمنطق کاربرد(. 1389) اصغریعل خندان،

 گاهیجا(. »1391مسعود ) ،یرهبر د؛یسع ان،یمیرح
. «نایسابن شهیعقل فعال در اند یشناختمعرفت

 .71ـ94. ص38. شینید شهیاند
. ۀالحکم یۀنها(. 1371) نیدمحمدحسیس ،ییطباطبا

 .ی. تهران: مرکز نشر دانشگاهنیتد یترجمه مهد
الحکمة . در مالصدرا. اسفار قاتیتعلم(. 2112. )ـــــــ

 اءی: دار احروتی. باألربعة ةیاألسفار العقل یف ةیالمتعال
 .یالتراث العرب

: . قمبا خارج یمطابقت صور ذهن(. 1388عباس ) ،یعارف
  .یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 یانتقادـیقیتطب یبررس(. »1393) یمهد ،یعبدالله
معرفت . «یاتحاد نفس با عقل فعال در فلسفه اسالم

 .59ـ81. ص45. شیفلسف
به نظام حکمت  یدرآمد(. 1391عبدالرسول ) ت،یعبود

  .. جلد سوم. تهران: سمتییصدرا
. جلد ییحکمت صدرا به نظام یدرآمد(. 1392. )ـــــــ

 .اول. تهران: سمت
در مکتب  یستیو چ یهست(. 1392غالمرضا ) ،یاضیف

 .. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهییصدرا
المظاهر االلهیة فی اسرار (. 1378) میابراهمحمدبن مالصدرا،

 .. تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدراالعلوم الکمالیة
. األسفار األربعة یف ةیالحکمة المتعال(. 1381. )ـــــــ
. تهران: بنیاد یمقصود محمود حی. تصح7ج

  .حکمت اسالمی صدرا
. ةیالمناهج السلوک یف ةیالشواهد الربوب(. 1382. )ـــــــ

 ادیمحقق داماد. تهران: بن یدمصطفیس حیتصح
 .صدرا یحکمت اسالم

. األسفار األربعة یف ةیالحکمة المتعال(. 1383. )ـــــــ
. تهران: بنیاد ید محمودمقصو حی. تصح3ج

  .حکمت اسالمی صدرا
. یبیحب ینجفقل حی. تصحبیالغ حیمفات (.1386. )ـــــــ

 .صدرا یحکمت اسالم ادیتهران: بن
 ادی. تهران: بنیمجموعه رسائل فلسف(. 1391. )ـــــــ

 صدرا. یحکمت اسالم

 




